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DORĘCZENIE ODPISU WYROKU Z UZASADNIENIEM

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny doręcza Panu odpis 

zapadłego w dniu 23.05.2022r. wyroku wraz z uzasadnieniem.

Odstąpiono od doręczenia niniejszego pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego.

Na zarz' 
Sekretarz Sądoj

sędziego 
gafa Flasińska

„Sąd informuje, że strony i ich pełnomocnicy mogą skorzystać z możliwości wskazania swoich numerów telefonów oraz adresów 
mailowych w celu usprawnienia komunikacji z Sądem. Informacje o toku postępowania można uzyskać za pośrednictwem Portalu 
Informacyjnego. Sąd zachęca do uzyskania dostępu do spraw za pośrednictwem tego Portalu. Wymaga to jedynie założenia w nim konta, 
co jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Szczegółowe informacje o sposobie założeniu konta i jego szerokich możliwościach można 
uzyskać na stornie internetowej: http://portal.waw.sa.gov.pl. Portal Informacyjny pozwala na bardzo sprawne, szybkie i wygodne 
uzyskiwanie informacji o stanie swojej sprawy”.

Wysłano w dniu 7 czerwca 2022 r. 
sekretarz sądowy Agata Flasińska

mailto:kier2cywilny@mokotow.sr.gov.pl
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Sygn. akt II C 2534/20 upr

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie 

następującym:

Przewodniczący: sędzia Maciej Ługiewicz 

Protokolant: aplikant adwokacki Grzegorz Kowalczuk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2022 r. w Warszawie sprawy 

z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Zbigniewowi Sarata, Zofii Maciejewskiej - Sarata 

o zapłatę

I. Zasądza od pozwanych Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata solidarnie na rzecz

powoda Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie kwotę

13.549,88 zł (trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 88/100) wraz z 

ustawowymi odsetkami od dnia 9 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty.

II. Umarza postępowanie co do kwoty 56,37 ( pięćdziesiąt sześć złotych 37/100).

III. Zasądza od pozwanych Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata solidarnie na rzecz

powoda Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze z siedzibą w Warszawie kwotę 

5.085,00 zł (pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów 

postępowania.

IV. Nakazuje pobrać od pozwanych Zbigniewa Sarata i Zofii Maciejewskiej-Sarata solidarnie

na rzecz Skarbu Państwa — kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa kwotę 

4.962,55 (cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 55/100) tytułem zwrotu 

wydatków poniesionych tymczasowo ze środków Skarbu Państwa na poczet

wynagrodzenia biegłego.

\



Sygn. akt II C 2534/20

UZASADNIENIE

Powód -  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie pozwem 

z dnia 8 sierpnia 2015 r. (data nadania) wniósł o zasądzenie od pozwanych Zbigniewa Saraty i 

Zofii Maciejewskiej-Sarata solidarnie kwoty 13.606,25 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 

wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanych kosztów procesu, w tym 

kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwanym przysługuje na zasadzie małżeńskiej 

wspólności ustawowej spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego wraz z 

garażem w zabudowie szeregowej przy ul. Lanciego 9B w Warszawie. Pozwani nabyli prawo 

do przedmiotowego domu zgodnie z przydziałem z dnia 20 kwietnia 2001 r., a pozwany 

Zbigniew Sarata jest członkiem powodowej spółdzielni. Powód wskazał, że pozwani 

uiszczają na rzecz powoda należne opłaty eksploatacyjne w sposób nieregularny. Zadłużenie 

pozwanych, których powód dochodzi za okres od listopada 2014 r. od lipca 2015 r. wynosi 

13.606,25 zł.

(pozew -  k. 2-6)

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2015 roku 

wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym orzekł zgodnie z żądaniem 

pozwu.

(nakaz zapłaty -k . 47)

Pozwani wnieśli sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, w którym zaskarżyli nakaz w 

całości i wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwani wskazali, że ustanowienie przydziału domu jednorodzinnego 

na ich rzecz było nieskuteczne z uwagi na fakt, że powód nie jest i nie był właścicielem 

gruntu i posadowionego na nim budynku. W ocenie pozwanych oznacza to, że nie istnieje 

podstawa prawna umożliwiająca dochodzenie od nich należności za opłaty eksploatacyjne. 

Pozwani wskazali również, że z uwagi na brak stosownej umowy pomiędzy właścicielem 

gruntu a spółdzielnią spółdzielnia nie ma prawa do zarządzania należącym do pozwanych 

segmentem. Pozwani podnieśli, że zgodnie z zawartą z powodem umową o wybudowanie 

domu z 1997 r. własność domu należącego do pozwanych powinna zostać na nich 

przeniesiona w przeciągu 4 miesięcy od zakończenia budowy, jednak powód nie dokonał tego 

i nadal nie ma zamiaru wywiązać się ze swojego zobowiązania. Pozwani wskazywali również



na zawyżenie naliczanych opłat eksploatacyjnych w stosunku rzeczywiście ponoszonych 

przez powoda kosztów utrzymania nieruchomości. Nadto pozwano podnieśli, że powód 

zawyżył powierzchnię mieszkalną ich domu, co ma wpływ na wysokość dochodzonego 

roszczenia.

(sprzeciw od nakazu zapłaty -  k. 50-54v)

Powód w odpowiedzi na sprzeciw argumentował, że pozwanym przysługuje 

ekspektatywa własnościowego prawa do domu jednorodzinnego, zaś powstanie pełnego 

własnościowego prawa do domu wymaga spełnienia się dodatkowej przesłanki w postaci 

nabycia tytułu prawnorzeczowego do nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest 

dom pozwanych. Powód wskazał, że w wyniku przydziału domu pozwanym po ich stronie 

powstało co najmniej prawo obligacyjne o treści odpowiadającej prawu właściwemu. 

Oznacza to, że w zakresie praw i obowiązków pozwanych znajdują odpowiednie 

zastosowanie przepisy, odnoszące się do osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu, w tym w zakresie opłat eksploatacyjnych. Powód wskazał również, że ma 

obowiązek zarządzać nieruchomością, na której znajduje się dom pozwanych albowiem 

należy ona do mienia spółdzielni.

(odpowiedź na sprzeciw -  k. 93-105)

Powód w piśmie złożonym na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2018 r. zmodyfikował 

powództwo w ten sposób, że wniósł o zasądzenie solidarnie od pozwanych kwoty

13.549,88 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty 

oraz cofnął powództwo w zakresie przewyższającym tę kwotę.

(pismo powoda -  k. 338)

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie II C 2958/15 tut. Sąd uwzględnił 

powództwo w całości.

(k. 302 - wyrok).

Na skutek apelacji pozwanych Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny 

Odwoławczy wyrokiem z dnia 5 sierpnia 2020 r. uchylił wyrok Sądu I instancji. W 

uzasadnieniu Sąd Odwoławczy wskazał, że opinia biegłego nie została sporządzona w oparciu 

o wszystkie niezbędne dokumenty, a ponadto pozwani sprzeciwili się by opinię wykonał 

wskazany przez powoda biegły Krzysztof Nader. Sąd Odwoławczy wskazał, że Sąd meriti 

powinien zatem dopuścić dowód z opinii kolejnego biegłego celem weryfikacji 

prawidłowości obciążenia pozwanych naliczonymi przez Spółdzielnię opłatami.

(k. 746 - 760 wyrok wraz z uzasadnieniem)



Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze” z siedzibą w Warszawie zawarła z 

pozwanym - Zbigniewem Saratą w dniu 23 sierpnia 1997 roku umowę nr 210, na mocy której 

zobowiązała się do wybudowania domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej o 

powierzchni całkowitej wraz z poddaszem użytkowym i garażem 188,75 m2, zlokalizowanego 

na działce o powierzchni około 210 m2, położonego w Warszawie przy ul. Lanciego i 

powierzchnią poddasza użytkowego (48,23 m2) oraz garażu (15,13 m2) - § 2 umowy. W § 7 

pkt 1 przedmiotowej umowy strony ustaliły, że po dokonaniu przydziałów domów 

jednorodzinnych oraz po przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy 

Spółdzielnia przeniesie na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do 
działek.

(umowa nr 210 -k . 42-45)

Pozwani Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata w dniu 20 kwietnia 2001 r. 

otrzymali przydział ww. domu. W pkt 2 załącznika do przydziału pozwani zobowiązali się do 

uiszczania opłat za użytkowanie lokalu co miesiąc z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

(przydział -  k. 7-8)

Dom, którego pozwani otrzymali przydział, posadowiony jest na działce ewidencyjnej 

nr 4/1 z obrębu 1-11-05 w Warszawie, stanowiącej własność m.st. Warszawy. Powód jest 

dzierżawcą wymienionej nieruchomości gruntowej.

(pismo m.st. Warszawy znak GK-D-XII. 1431.6.2013.LNO z 31.07.2013 r. -  k. 55, 

okoliczności bezsporne)

Dom jednorodzinny położony przy ul. Lanciego 9B w Warszawie ma powierzchnię 

193,08 m2 i wchodzi w skład nieruchomość nr 9 zabudowanej segmentami jednorodzinnymi o 

ogólnej powierzchni 3.080,32 m2. Do końca 2014 r. pozwani posiadali również miejsce 

postojowe nr 9 w garażu wielostanowiskowym przy ul. Lanciego 7B w Warszawie.

Zgodnie z § 8 ust 6 statutu spółdzielni obowiązującego do 20 maja 2015 r., członek 

spółdzielni obowiązany jest do wnoszenia opłat z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany 

miesiąc. Z dniem 20 maja 2015 r. wszedł w życie nowy statut powodowej spółdzielni, w myśl 

którego do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczania opłat zgodnie z 

postanowieniami statuty obowiązani są członkowie, którym przysługują spółdzielcze prawa



do lokali oraz osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 

prawa do lokali(§ 13 ust 1 statutu). Opłaty te zgodnie z statutem wnosi się co miesiąc z góry 
do 15 dnia każdego miesiąca.

(statut spółdzielni obowiązujący do 20.05.2015 r. -  k. 9-19, statut spółdzielni 
obowiązujący po 20.05.2015 r. -  k. 20-31)

Na dzień 31 lipca 2015 r. pozwani Zbigniew Sarata i Zofia Maciejewska-Sarata 

zalegali wobec powodowej spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych za wskazany wyżej 

dom w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 lipca 2015 r. wraz z odsetkami ustawowymi na 
kwotę 13.549,88 zł.

(k. 155-187 - opinia biegłego Krzysztofa Nadera, k. 819 - 844 opinia biegłego 

Wiesława Zwolińskiego, k. 944 - 953 - opinia uzupełniająca, k. 990 - 996 druga opinia 

uzupełniająca).

Uchwałą nr 2/2014 z dnia 24 marca 2014 r. Rada Nadzorcza SM "Przy Metrze" 

przyjęła Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania 

opłat z tego tytułu.

(k. 793 - 801 - uchwała i regulamin).

Uchwałami nr 32/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. i i nr 12/2015 z dnia 23 lutego 2015 

r. Rada Nadzorcza SM "Przy Metrze" wprowadziła zmiany w Regulaminie rozliczania 
kosztów gospodarki zasobami lokalowymi.

(k. 792 - 793 - uchwały).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych w jego opisie 

dokumentów, które nie były kwestionowane przez żadną ze stron. Także w ocenie Sądu nie 

było podstaw, by podawać w wątpliwość okoliczności faktyczne wynikające z treści 

powyższych dokumentów. Dlatego Sąd uznał, że dowody z tych dokumentów tworzą spójny, 

nie budzący wątpliwości w świetle wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, a przez to w 

pełni zasługujący na wiarę materiał dowodowy.

Wysokość zadłużenia pozwanych w stosunku do powoda Sąd ustalił na podstawie 

opinii biegłego Krzysztofa Nadera oraz na podstawie opinii biegłego Wiesława Zwolińskiego.

Obie opinie zostały sporządzone przez biegłych sądowych -  osoby posiadającą 

wymagane kwalifikacje zawodowe, a ich wnioski okazały się spójne, rzeczowe i jasne w 

przekazie. Biegli opinię sporządzili na podstawie akt sprawy i dokumentów finansowych 

znajdujących się u powoda, dokonując ich analizy.



Sąd zważył co następuje:

Powództwo w jego ostatecznym kształcie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód ostatecznie dochodził od Zbigniewa Saraty i Zofii Maciejewskiej-Sarata kwoty

13.549,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty 

z tytułu opłat eksploatacyjnych za okres od 1 listopada 2014 r. do 31 lipca 2015 r. Pozwani za 

ten okres uiszczali opłaty jedynie częściowo, a zaległość z tego tytułu wynosi 13.137,81 zł, a 

wraz ze skapitalizowanymi odsetkami ustawowymi na dzień 31 lipca 2015 r. -  13.549,88 zł.

Obowiązek uiszczania opłat za eksploatację i używanie lokali mieszkalnych wynika 

wprost z ustawy. Wzniesienie domu jednorodzinnego pozwanych na gruncie, który nie 

stanowił mienia Spółdzielni, co zdaniem pozwanych czyniło nieważnym jego przydział do 

domu jednorodzinnego i upoważniało ich do niewnoszenia jakichkolwiek opłat 

eksploatacyjnych, nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Pozwany twierdził w toku postępowania, że nie posiada tytułu prawnego do 

przedmiotowego domu jednorodzinnego, co zresztą pozostaje bez wpływu na obowiązek 

ponoszenia na rzecz Spółdzielni opłat z tytułu korzystania z mediów i innych świadczeń 

obciążających lokal zajmowany bez tytułu prawnego. Zarzut nieważności przydziału domu 

jest jak najbardziej chybiony. Wskazać należy, że pozwany do dnia wniesienia pozwu nie 

kwestionował ważności tego przydziału, nadto miał pełną świadomość na jakim gruncie 

budowany był budynek. Żaden przepis nie uzależnia ustanowienia własnościowego prawa do 

lokalu od własności spółdzielni do gruntu, co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego 

(.m.in. Uchwała SN -  Izby Cywilnej z dnia 28 września 1994 r. III CZP 121/94, Uchwała SN z 

dnia 30 maja 1994 r. III CZP 73/94).

Tym samym przyjąć należy, iż powodowa spółdzielnia posiadała tytuł prawny oraz 

uprawnienie do zabudowy wynikające z umowy dzierżawy zawartej z m.st. Warszawa. Tytuł 

prawny spółdzielni do przedmiotowego gruntu (tu: dzierżawa) nie powodował nieważności 

umowy, na mocy której powodowa spółdzielnia zobowiązała się do wybudowania domu 

jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, a obowiązkiem pozwanych (nabywców) było 

uiszczanie opłat związanych z eksploatacją i użytkowaniem nieruchomości. Odnosząc się z 

kolei do kwestii spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym również prawa do 

domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wskazać należy, iż dochodziło już -  w 

orzecznictwie Sądu Najwyższego -  do akceptacji czynności zmierzających do ustanowienia 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bezpośrednio na rzecz członka spółdzielni w 

umowie o przydział lokalu lub też w wyniku przekształcenia w to prawo już istniejącego



spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (uzasadnienie uchwały SN z dnia 30 maja 1994 

r. III CZP 73/94, OSNC 1994, nr 12, poz. 236) także wtedy, gdy nie doszło jeszcze do 

definitywnego uregulowania tytułu prawnorzeczowego spółdzielni mieszkaniowej do 

posiadanej przez nią nieruchomości. Potrzeby obrotu prawnego oraz możliwość uzyskania 

kredytu bankowego przy zabezpieczeniu hipotecznym obciążającym omawiane prawo 

rzeczowe doprowadziły do występowania z wnioskiem o zakładanie odrębnych ksiąg 

wieczystych dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, mimo braku tytułu 

właścicielskiego lub też quasi właścicielskiego do gruntu. Wskazać należy, iż w chwale Sądu 

Najwyższego z dnia 30 maja 1994 roku w sprawie III CZP 73/94 wyjaśniono, iż założenie 

księgi wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego w budynku stanowiącym własność spółdzielni nie jest uzależnione od 

uregulowania tytułu prawnego spółdzielni do nieruchomości, na której znajduje się budynek 

mieszkalny; założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej nie musiało zatem 

poprzedzać ustanowienia odrębnej księgi wieczystej dla omawianego prawa rzeczowego. 

Ponadto w uzasadnieniu powyższej uchwały wskazano, iż skoro jednak wprowadzono 

regulację prawną dotyczącą prawnego statusu spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu w okresie, w którym nie doszło do uregulowania stanu własności nieruchomości i 

budynków przez wiele spółdzielni mieszkaniowych, to stało się tak w celu m.in. 

uniezależnienia członka, któremu przysługuje własnościowe prawo do lokalu, od czynności 

spółdzielni mieszkaniowej oraz jej aktywności w zakresie uporządkowania własności 

nieruchomości. Takie uniezależnienie zakładało więc możliwość skutecznego ustanowienia 

ograniczonego prawa rzeczowego w wyniku przydziału lokalu, a w każdym razie odmienną 

niż wskazana sekwencję zdarzeń mających prowadzić do powstania tego prawa. Podobne 

stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 września 1994 roku w sprawie III 

CZP 121/94 (.Rejent 1996, Nr 3, s. 123), w której wyjaśniono, że brak uregulowania tytułu 

prawnego spółdzielni mieszkaniowej do nieruchomości, na której znajduje się budynek 

mieszkalny należący do spółdzielni, nie stanowi przeszkody do założenia księgi wieczystej w 

celu ujawnienia w niej praw wymienionych w art. 241 ustawy o księgach wieczystych i 

hipotece. Obecnie na tle unormowań ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach 

mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.), ostatecznie przesądzono w 

uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku (III CZP 104/12, OSNC 

2013/10/113), że niedopuszczalne jest de lege lata skuteczne tworzenie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu (bądź też prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

mieszkaniowej) w przypadku nieprzysługiwania spółdzielni mieszkaniowej własności czy też



współwłasności gruntu lub też prawa użytkowania wieczystego -  zarówno w wyniku 

bezpośredniego utworzenia tego prawa na podstawie umowy członka ze spółdzielnią (tzw. 

przydziału) jak też w rezultacie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa w 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy wyposażeniu członka spółdzielni w 

wynikające ex lege roszczenie o zawarcie odpowiedniej umowy transformacyjnej. Wskazać 

także należy, iż Sąd Najwyższy podkreślił, że negacja prawnego sposobu ustanawiania 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego na 

podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku nie oznacza eliminacji takiej możliwej 

wykładni tego przepisu, która nie narusza ogólnych reguł ustanawiania ograniczonych praw 

rzeczowych i tym samym reguł nabywania tychże praw w wyniku następstwa prawnego o 

charakterze konstytutywnym, a także w zasadzie nie godzi w sferę uprawnień właściciela 

gruntu.

Dodać również należy, iż zarówno w literaturze jak i orzecznictwie Sądu Najwyższego 

od dawna nawiązywano do konstrukcji tzw. prawa podmiotowego tymczasowego, czyli tzw. 

ekspektatywy, m.in. w związku z zagadnieniem podziału majątku byłych małżonków, w skład 

którego wchodziło uprawnienie do uzyskania tzw. przydziału spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu. Aktualność tejże konstrukcji w porządku prawnym, tj. ekspektatywy 

maksymalnie ukształtowanej, bez ograniczenia kategorii definitywnego prawa 

podmiotowego, poprzedzonego ekspektatywą, przyjmowanego w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego; nawiązuje do niej również sam ustawodawca np. w art. 174, 1714 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych.

Wskazać ponadto należy, że powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z reguły 

wymaga zachowania określonego przebiegu zdarzeń prawnych rozłożonych w czasie; 

problem polega na tym, kiedy można mówić o prawnym ukształtowaniu się ekspektatywy 

jako prawa podmiotowego, samodzielnego w relacji do prawa oczekiwanego. Konstrukcja 

ekspektatywy pozostaje aktualna wówczas, gdy doszło między członkiem a spółdzielnią 

mieszkaniową do zawarcia umowy (wydania przydziału) zmierzającej do ustanowienia 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w sposób bezpośredni. Sytuacja prawna 

takich uprawnionych jest tożsama z sytuacją prawną uprawnionych zmierzających do 

uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na skutek przekształcenia 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a różnice dotyczą tylko charakteru i sekwencji 

zdarzeń prowadzących do powstania tych sytuacji.



Oceniając w dalszej kolejności zasadność dochodzonego przez powodową 

spółdzielnię roszczenia względem pozwanych należało odnieść się do postawy prawnej 

powództwa.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie 

spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w 

pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na ich lokale, z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

mienie spółdzielni, przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Zgodnie zaś z 

ust. 11 cytowanego wyżej przepisu, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym 

przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, są obowiązane uczestniczyć w 

pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących 

mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach jak członkowie 

spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ( pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej).

Stosownie do art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, od chwili 

postawienia domu do dyspozycji pozwanych obowiązany są oni uiszczać na rzecz powoda 

opłaty o których mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją 

lub utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na jego lokal, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczenie opłat zgodnie 

z postanowieniami statutu -  w zakresie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego 

korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Zgodnie z art. 6 wspomnianej ustawy, różnica między kosztami eksploatacji i 

utrzymania danej nieruchomości, a przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub 

koszty w roku następnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wybudowany i przekazany 

pozwanym lokal mieszkalny jest stale eksploatowany, wobec czego generuje koszty, do 

których pokrycia zgodnie z ustawą, zgodnie z wydanym statutem spółdzielni zobowiązani są 

pozwani.
Jak wynika z ustalonego -  w oparciu o dwie opinie biegłych -  stanu faktycznego, 

wysokość zaległych opłat eksploatacyjnych z odsetkami za okres od 1 listopada 2014 r. do 31 

lipca 2015 roku obciążające nieruchomość pozwanych wynosiła 13.549,88 zł.

W dalszej kolejności -  odnosząc się do wysokości pobieranych przez powoda opłat 

związanych z eksploatacją i utrzymaniem domu jednorodzinnego, wskazać należy, iż pozwani



nie zaskarżyli żadnej z uchwał spółdzielni, mającej istotne znaczenie dla obowiązku zapłaty w 

niniejszej sprawie.

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, iż podnoszone przez stronę 

pozwaną zarzuty przeciwko zasadności jak też wysokości roszczenia powoda okazały się 

nietrafne. Szczegółowy materiał dowodowy zgromadzony w toku całego procesu wykazał, że 

żądanie powoda było słuszne co do zasady. Natomiast w kwestii wysokości roszczenia 

dochodzonego przez powoda, Sąd oparł się na opiniach biegłych sądowych, którzy wyliczając 

należne od pozwanych opłaty eksploatacyjne, dokonali odpowiednich korekt w obliczeniach 

przedstawionych przez stronę powodową. Wpłaty dokonywane przez pozwanego na rzecz 

spółdzielni zostały przez biegłych prawidłowo uwzględnione.

Obie opinie uwzględniają wpłaty dokonywane przez pozwanych. Dodatkowo biegły 

Wiesław Zwoliński sporządził opinię po uzupełnieniu materiału dowodowego, zgodnie z 

zaleceniem Sądu II Instancji. W ocenie Sądu obie sporządzone opinie potwierdzają wysokość 

zadłużenia pozwanych. Obaj biegli przekonująco uzasadnili swoje stanowiska i logicznie 

argumentowali wnioski końcowe. Biegły Wiesław Zwoliński jednoznacznie wskazał, że 

powodowa spółdzielnia poprawnie prowadzi księgi rachunkowe. Właściwie dokumentuje i 

kwalifikuje ponoszone koszty. Ponadto biegły trafnie zauważył, że nie wszystkie koszty 

można wyodrębnić i przypisać do konkretnej nieruchomości. Natomiast spółdzielnia 

dokonuje prawidłowo podziału tych kosztów w oparciu o przyjęte kryteria opisane w 

wewnętrznych regulaminach i przyjętych uchwałach.

Pozwani kwestionowali także opinię biegłego Wiesława Zwolińskiego. Biegły ten 

sporządził dodatkowo dwie opinie uzupełniające, w których w ocenie Sądu w sposób rzetelny 

i skrupulatny odniósł się do zgłoszonych zarzutów, które jednak nie wpłynęły na ustalenia 

biegłego i w konsekwencji na zmianę ostatecznych wniosków co do wysokości zadłużenia 

pozwanych wobec powoda.

Reasumując, w ocenie Sądu kwestionowanie przez pozwanych obowiązku ponoszenia 

tych kosztów jako mieszkańców zasobów powodowej Spółdzielni jest bezpodstawne do 

momentu, w którym ze struktur spółdzielni mieszkaniowej nie nastąpi wyodrębnienie 

nieruchomości, na której położony jest dom pozwanych.

Na marginesie wskazać należy - wobec podnoszenia przez pozwanych zarzutu 

naruszenia art. 5 kc - w analogicznych sprawach, że zdaniem Sądu brak jest podstaw do 

zastosowania tej klauzuli. W przedmiotowej sprawie nie sposób postawić powodowej 

Spółdzielni zarzutu naruszenia prawa bowiem dochodzi ona faktycznie poniesionych kosztów 

zarządu mieniem i utrzymania nieruchomości Spółdzielni. Kwestia nie uregulowania



dotychczas prawa własności Spółdzielni i pozwanych do gruntu i nie może skutecznie 

pozbawić Spółdzielni żądania zwrotu poniesionych kosztów, którymi słusznie obciąża 

pozwanych, a działania powódki mają oparcie w przepisach prawa.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w punkcie 1.

Odnosząc się do kwestii żądania odsetek podnieść należy, iż zgodnie z przepisem art. 

481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel 

może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby 

opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

Sąd uznał, iż powódce należą się odsetki ustawowe liczone od zasądzonej kwoty zgodnie z 

żądaniem pozwu, tj. od dnia jego wniesienia, co miało miejsce w dniu 8 sierpnia 2015 r., a 

odsetki należne są od dnia następnego.

Powód cofnął powództwo co do kwoty 56,37 zł. W myśl art. 203 § 1 k.p.c. pozew 

może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z 

cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia -  aż do wydania wyroku. Mając zatem na 

uwadze, iż powód cofnął powództwo, Sąd na podstawie art. 203 § 1 k.p.c. orzekł jak w pkt 2 

sentencji i umorzył postępowanie co do tej kwoty.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 

k.p.c., zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu obciążając pozwanych 

solidarnie kosztami procesu w całości. Na rzecz powoda zasądzono zatem koszty opłaty od 

pozwu, opłaty od apelacji, wynagrodzenia pełnomocnika powoda za dwie instancje, opłaty 

skarbowej od pełnomocnictw.
Dodatkowo Sąd w punkcie IV wyroku nakazał nieuiszczone wydatki poniesione 

tymczasowo przez Skarb Państwa -  kasę tut. Sądu Rejonowego solidarnie od pozwanych na 

podstawie art. 83 ust 2 w zw. z art. 113 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych, w myśl którego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd orzeka o 

poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa wydatkach przy odpowiednim zastosowaniu 

zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu

Mając na uwadze wszystkie przedstawione okoliczności faktyczne i treść przepisów 

prawa, Sąd orzekł jak w sentencji.


